
P19 MM kisat on pelattu 

Pelit tuli ja meni mut muistot jäi ja pronssinen MM mitali 

 

Ensimmäinen peli alkoI Venäjän joukkuetta vastaa. Vähän niin kuin seisovilta jaloilta peliin lädimme  ja 

Venäjan pojat tulivat kovaa. Hienoja avaavia syöttöja joista venäjan oli  helppo vauhdilla tehdä maali 

verkkoon. Ensimmäinen 15 minuuttia ja 3-0. Siihen vielä muutapa yllätys lyönti ja siinähän se peli oli. 

Välillä pystyimme näyttämään että kun pelaataan niin voidaan tehdä mitä halutaan. Kuitenkin Venäjän 

nopea ja voimakas hyökkäysoittoinen peli oli liian kovaa Suomen pojille. Siihen kun vielä laitetaan 

Venäjän puolustus joka toimi loistavasti, niin tappio oli pakko myötää paremmalle joukkueelle.  

 

Maalivahti menossa venäjän peliin 



Päivän toinen peli oli Norjaa vatsaan ja Norja pelasi hyvän pelin. Paikkoja oli myös Norjalla viedä jopa 

joukkue johtaan ihan pelin alussa.  Yritystä oli molemmin puolin ja pojat joutuivat taistelemaan voitosta. 

2-1 Suomelle kuitenkin . Ihana oli nähdä innustuneet lapset jotka kannustivat Suomea voitoon lippujen 

heiluessa. 

 

Rutsin peli lauantai aamuna oli suomen joukkueen paras peli. Peli loppui 3-0, mutta pellillisesti olimme 

ihan samalla tasolla Ruotsin kanssa. Puolustuspäätettiin hoitaa jo ennen peliä kuntoon ja  niin myös 

tehtiin. Ensimmäinen Ruotsin maali oli ihmeellinen ei oikeastaan maali paikka, nosto tuli ilmassa, ja 

Ruotsin pelaaja selkä Suomen maalia kohden huitaisi pallon Suomen verkkoon.  

 



Peli oli kovaa taistelua, ja 45 minuuttia Suomi pelasi kuten oli palaverissa suunniteltu. Viimeisellä vartilla 

pakka vähän hajosi kun tuli muutamia yksistään aleluja ja Ruotsi pääsi kontraaman ja sai niistä  laidan 

kautta hankittua kulmat.2  kulmaa ja kaksi lisää maalia mutta peli muuten oli hyvä. Pojat voivat olla 

tyytyväisia vaikka voitto ei tullutkaan. 

 

Minun suosikkipojat kentänlaidalla pelin jälkeen 

Semifinaalin saimme venäjän, joka osoittautui pelin eka minuuteistä lähtien ylivoimaiseksi. Heidän vauhti 

yhdessä suomen poikien ei niin hyvälle karvauspelille, antoi tilaa luistelevalle joukkueelle.  Se hieno 

puolustuspeli joka olimme nähneet Ruotsi pelissä oli kokonaan poissa. Peli oli Venäjan hallussa 

ensimmäisistä minuuteista viimeiseen minuuttiin. Ja loppunumeroiksi kirjattiin 9-1. Kuitenkin toinen erä 

hävittiin vain 3-1   

Venäjan vauhti ja myöskin yllättävän hyvä puolustuspeli oli todella liika meille juuri nyt. Emme olleet 

aivan 100%sesti joukkueena mukana. Välillä näytti hyvältä, ja välillä unohtui oma rooli luistimien alle. 

Mutta virheistä oppii ja myö kaikki varmaan opittiin yhtä ja toista. 



 

Tuomarit hoisivat meidän pelit ihan okay, Ruotsin ja Venäjan finaalissa taisi tulla muutamia 

työtapaturmia . Se pilliin viheltäminen kun ei aina taida olla niin helppoa. 

Finaali paikkan hävisimme, mutta pronssista jouduimme pelin alussa todella taistelemaan Norjan hyväää 

ja luistelevaa P19 vastaan. Pronssimitalista joudumme pelaamaan viimeiseen minuuttiin asti ja se on 

kyllä oikein kun on MM tason pelit kyseessä.  Kuitenkin olimme voiton ansainnut joukkue ja sen päälle 

Juha tarjosi cokikset ja fazering siniset suklaalevyt jokaisella pojalle. 

 


